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 تلوث الهواء  
 

   جائزة الملك فيصل          
 

 جسر الملك فهد       
 

 فصائل الدم      
 

 النوم في الحيوانات                 
 

 والحاضر 0011الزراعه بين الماضي عام  
 

 Statue of Libertyتمثال الحرية 

 قطعة صغيرة والسؤال عليها وين يروح االكل

 اسعار الوجبات جدول بقائمة
 

 السحبلت جْى                        
 

 الشسطً الوطعْى                   
 

 السكي الوجبًً                    

                                                                    

ْذجالعٌبٌّي التً ٌحٌِْب الٌو  
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 جزء استٌعاب المقروء

 النموذج السابع

 أوالً/ تلوث الهواء 

 مما ٌتكون الهواء ؟ (1

 االوكسجٌن والهٌدروجٌن وبخار الماء 

Oxygen , Hydrogen, and Water rapors). ) 

 ( ؟Essental(معنى كلمة )2

Important  

 (لماذا التلوث الداخلً أخطر ؟3

 Buildingألننا نقضً وقت أكثر داخل المبانً 

 ( االسم اآلخر لدخان الدٌزل ؟4

Black carbon or black diesel . 

 التلوث الخارجً ..؟( مثال حول 5

Smoke  Dezal . 

 ( عدد الكٌمٌائٌات المتعلقة بالهواء ؟6

 تقرٌباً . 856

 ( أي من اآلتً غٌر صحٌح من الملوثات ؟7

Allergy . 

 ثانٌاً/ جائزة الملك فٌصل 

 كم مرة تقام الجائزة ؟ (1

 . once every yearمرة كل سنة 

 شهرٌن من اعالن الفائز .شهر ٌناٌر من كل عام وتكون مراسم تسلٌمها خالل 

 ؟Son(سؤال ٌتكلم عن ولد الملك فٌصل 2

 الجواب آخر سطر فً البرقراف االول .

 ( ؟allocatesمعنى كلمة ) (2

Assign . 
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 مما تتكون الجائزة ؟ (3

Cash, medal, and certificates  

 كاش ومٌدالٌة وشهادة .

 معلومات إضافٌة :

 خصصت فً خدمة االسالم والدراسات االسالمٌة واللغة العربٌة واالداب والطب والعلوم.

 دولة . 44ٌمثلون  253العدد الممنوح  – 1979/1399ة كانت عام زأول جائ

 ثالثاً / جسر الملك فهد 

 الجسر ؟ ( desire /idea) من بدأ فكرة (1

 بالخٌارات (. ) كان االسم مختصر عٌسى أو خلٌفة سلمان   خلٌفة

 بناًء على رغبة الشٌخ خلٌفة بإنشاء الجسر مٌن من الملوك ؟ ( consenting) وافق (2

 أعتقد فٌصل .

 برقراف ٌتكلم عن وصف الجسر ..عن ماذا ٌتكلم ؟ (3

Description. 

 برقراف ٌتكلم عن طول الجسر أو المسافات .. عن ماذا ٌتكلم ؟ (4

Lengthy . 

 ٌتكلم عن بناءه المساجد وجزٌرة .. والخ ماذا ٌتكلم عنه ؟ ٌوجد برقراف (5

Expanasion  )توسٌع(or Facilitates . )تسهٌالت( 

 الجسر دائماً زحمة ماهو الحل برأٌك ؟ 2212ٌقول فً عام  (6

 أتوقع ٌبنون جسر ثانً .

 قال أن هذا الجسر فٌه مساجد ..والخ سأل ماهو الشًء غٌر الموجود ؟ (7

Shopping 

 ؟ (officially inauguratedتأسس أو متى افتتح رسمٌاً )متى  (8

 ..23كلم وعرضه  25طوله  1989ونهاٌة االنشاء  1981شاء بداٌة االن

 فٌه سؤال معطٌك رقمٌن وطالب متوسطهم أو الطول حقهم ؟ (9

46962  

 سؤال عن طول الجزٌرة أو شً ثانً ؟ ( 12

 متر . كٌلو 6الجزٌرة تتكون من جزٌرتٌن مساحة كل منهما 
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 رابعاً/ فصائل الدم 

 أي عبارة خاطئة ؟ (1

 . ABOتكلم عن فصٌلة 

 ؟ ABسؤال عن فصٌلة  (2

 انها تأخذ من جمٌع الفصائل .

 فصٌلة تعطً جمٌع الفصائل ؟ (3

 . Oفصٌلة الدم 

 ( ؟Complectedمعنى كلمة ) (4

Available . 

 سؤال( 13خامساً/النوم فً الحٌوانات )

 ؟ )تنام وهً واقفة( إذا نامتحٌوانات نادراً تغمض عٌنها  (1

 (Horse and cow)البقر والحصان 

 ؟ أو ماهو الخطأ  اختر االجابة الخاطئة (2

 دائماً ماٌحتاج ٌنام . ( Serpentالثعبان)

 الحٌوانات تفضل تنام ...؟ (3

 عشان تحمً نفسها .

 الحٌوانات التً نومها جٌد ؟ (4

Goat . 

 (أقل الحٌوانات نوماً ؟5

Sheep          

 ( عائد على من ؟Theirالضمٌر ) (5

 Scientist  العلماء الن البرقراف كان ٌتكلم عنهم وعن محاوالتهم فً تنظٌم نوم

 الحٌوانات .

 ( لدراسة هل ٌستجٌب الحٌوان ام ال ،EEGتكلم أن العلماء تستخدم تقنٌة ) (6

 ؟ EEGالسؤال :أي من هذه لٌست من وظائف تقنٌة 

Sleep behaviours  

 ( ؟Dozingمعنى كلمة ) (7

Sleep  
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 ( ؟Cluesمعنى كلمة ) (8

Signs 

 

 الحٌوانات التً نومها فقٌر ؟ (9

 تنام بشكل آمن من االعداء .

 (أفضل عنوان للنص ؟12

How sleep and rest  

 (الحٌوانات األكثر نوماً ؟11

 هً التً تسكن فً مكان آمن وذكر بالقطعه أمثلة

 لحٌوانات تعٌش تحت االرض .

 فً القطعه ؟ Stimulate (معنى كلمة 12

 المؤثرات الخارجٌة فً المكان الذي تعٌش فٌه الحٌوانات .

 ( فً القطعة كاتب أن البقر نادراً تقفل عٌونها أثناء النوم ...؟13

 ومن الخٌارات أنها غالباً تفتح عٌونها أثناء النوم 

Rarely close = often open  

 : تفٌدك معلومات إضافٌة

( : تغفو دون اغالق عٌونها وإذا حست بحاجتها للغفوة تدفن Ostrichالنعامة ) (1

 دقٌقة . 15رأسها لمدة 

 ساعه . 19ساعه متواصلة وتنام  48( :تبقى مستٌقظة Sealالفقمة ) (2

 ساعات . 6-5(:تبقى منتبهة طوال الٌوم معدل نومه Goatالماعز ) (3

دقٌقه وإذا غط  15(: خالل النهار مستٌقظ ٌغفو وهو واقف Elephantالفٌل ) (4

 ساعات خالل اللٌل . 6-4بنوم عمٌق ٌصل لـ 

 ساعات . 5-4( ٌنام The lamb/Sheepالخروف ) (5

 ساعات . 4( : ٌنام متقطع فً النهار مجموع ساعاته Cowالبقر ) (6

 ساعات ٌومٌاً . 3(: ٌحصل على Donkeyالحمار ) (7

 ساعات ٌومٌاً . 3( : ٌحصل على Spinnerالغزال ) (8

 دقٌقة وٌنام ساعتٌن ونصف . 15: ٌغفو واقف لمدة  (Horseالحصان ) (9

(: نادراً نراها تنام معدل نومها ماٌزٌد عن ساعتٌن وقٌلولة Giraffالزرافة ) (12

 دقائق . 5
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( :ابنائهم الٌنامون Dolphin and killer whaleالدولفٌن والحوت القاتل ) (11

 ٌوماً . 32على االطالق فً أول 

 سبات عمٌق بتاتاً . ( التغط فSharksًاسماك القرش ) (12

كل الحٌوانات تحتاج للنوم وال ٌمكن مالحظة نوم بعض الحٌوانات اال عن 

 طرٌق االجهزة  .

 

 

 والحاضر  0011سادساً/ الزراعه بين الماضي عام 

 ))الٌوجد أي مسمى لقطعة نقابة النساء فً هذا النموذج ((

 % من العمال 42كانوا  1922حٌث فً عام  1922مقارنة بٌن المزارعٌن عام 

زارعٌن الحالٌٌن كانوا ٌنتجون فً الٌوم طعام ٌكفً مٌشتغلون فً مجال الزراعة . وال

أشخاص وٌعملون ٌدوٌاً لكن فً الوقت الحالً صار فٌه معدات واالنتاج اكثر  5لمتوسط 

 بكثٌر .

 لـ ؟( ٌعود Themselvesالضمٌر ) (1

Family farmers . 

 ماهو الخطأ بالخٌارات ؟ (2

 .كانوا ٌشتغلون فً الزراعه  1922نصف المزارعٌن فً عام 

 

 

 Statue of Libertyسابعاً/ تمثال الحرٌة 

 مانوع البرقراف المكتوب؟ (1

 ( .Descrptionوصفً )

 ( ؟Bookماهً المعلومات عند اللً تبحث عن الكتاب ) الجواب فٌه كلمة  (2

Date of publication and publisher . 

 ما الذي ذكر فً القطعه عن التمثال ؟ (3

 أن الكثٌر من الناس حول العالم ٌعرفونه .
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ًّقلْا تجسبتِن إلٌٍب  STEP ُرٍ الٌوبذج ّالوحتٌْبث ًُ حق تبم للطالة ّالطبلببث الرٌي خبضْا إختببز كفبٌبث اللغت اإلًجلٍزٌت

 فسَ بِدف التجبزة على أًِب هي جِدٍ ّتعبَّال ٌحق ألي شخض إستخداهِب ّإًتسببِب لٌ
 

 

 ثامناً / قطعة صغٌرة والسؤال علٌها وٌن ٌروح االكل 

 إذا أكلت الطعام وٌن ٌروح ؟ (1

Stomach . المعدة 

 تاسعاً/ جدول بقائمة اسعار الوجبات 

 تشتري فٌها ؟لاير وش  12إذا معاك  (1

Sandwich  965ألن سعره . 

 

 

 راجع ملف القطع المكررة في جميع الىماذج 

 الرحالة جون . (1

 الشرطي المطعون .  (2

 السكه المجاوي . (3

 

 

 

 

 
 


